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ΥδΡΟχΟΟΣ (20 ΙανΟΥαΡΙΟΥ - 18 ΦΕβΡΟΥαΡΙΟΥ). H πνευ-
ματική σας διαύγεια δεν ήταν ποτέ τόσο πλήρης όσο σήμερα, γι’ 
αυτό μπορεί να αισθανθείτε ότι κάνετε μια μικρή επίδειξη στους 
γύρω σας! Δεν μπορείτε ωστόσο να τους βοηθήσετε ουσιαστι-
κά πετώντας τους απλά ιδέες, οπότε πρέπει να εμβαθύνετε στα 
προβλήματά τους όπως η Σελήνη κάνει εξάγωνο με τον Ουρανό.

ΙχθΥΕΣ (19 ΦΕβΡΟΥαΡΙΟΥ - 20 ΜαΡτΙΟΥ). Θα πρέπει να 
ανησυχείτε για τις συνεργασίες σας σήμερα όχι γιατί πρόκειται να 
διαλυθούν, αλλά γιατί μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο να έχετε 
όσα θέλετε από τους άλλους! Προσπαθήστε να ζητήσετε παράταση 
για να χειριστείτε μεγάλα ζητήματα και μη σας πιάνει πανικός αν 
στενεύουν τα χρονικά περιθώρια. 

ΚΡΙΟΣ (21 ΜαΡτΙΟΥ - 19 αΠΡΙΛΙΟΥ).  Προσπαθήστε να μην 
αναλάβετε όλη την ευθύνη για μια νέα ιδέα ή ένα σχέδιο που προ-
τείνατε, αλλά χρειάζεστε τη συνεισφορά των γύρω σας για να το 
πραγματοποιήσετε. Αν ο καθένας αναλάβει το μερίδιο της ευθύ-
νης του τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά κι εσείς θα μπορέσετε 
να κάνετε το δικό σας.  

ταΥΡΟΣ (20 αΠΡΙΛΙΟΥ - 20 ΜαΐΟΥ). Το να έχετε ένα συγκε-
κριμένο ημερήσιο πρόγραμμα, κάνει τη ζωή πολύ καλύτερη για 
εσάς, τους ανθρώπους γύρω σας και οποιονδήποτε εμπλέκεται 
στη ζωή σας. Μπορεί να φαίνεται έτσι, αλλά δεν είναι βαρετή η κα-
θημερινότητά σας αφού η Σελήνη βρίσκεται σε χιαστί θέση με τον 
Πλούτωνα και σας δίνει πολλά ενδιαφέροντα.

δΙδΥΜΟΙ (21 ΜαΐΟΥ - 21 ΙΟΥνΙΟΥ). Επειδή θα το ρίξετε στη 
διασκέδαση σήμερα, μπορεί να ξεχάσετε κάποια πράγματα που 
είναι απαραίτητα. Γι’ αυτό καλό είναι να βάλετε υπενθύμιση ώστε 
να μη χάσετε τίποτα. Και αν δράσετε σωστά θα μπορέσετε να τα 
καταφέρετε όλα! Παρότι τα πράγματα μπορεί να φαίνονται αρκετά 
δύσκολα αρχικά, αν προσέξετε θα δείτε ότι υπερβάλλετε λίγο.

ΚαΡΚΙνΟΣ (22 ΙΟΥνΙΟΥ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ).  Αυτή είναι μια καλή 
στιγμή για να αναλάβετε τη φροντίδα επισκευής και συντήρησης 
του σπιτιού. Η ψυχική και σωματική σας ενέργεια είναι σε συγ-
χρονισμό, οπότε μπορείτε εύκολα να έχετε το καλύτερο αποτέ-
λεσμα χωρίς να κοπιάσετε πολύ. Η Σελήνη άλλωστε είναι με το 
μέρος σας και σας οπλίζει με επιμονή και υπομονή.

ΛΕΩν (23 ΙΟΥΛΙΟΥ - 22 αΥγΟΥΣτΟΥ). Εσείς και οι άνθρωποί 
σας θα περάσετε σήμερα πολύ καλά μαζί, αλλά βεβαιωθείτε ότι 
έχετε δίπλα σας ακριβώς όποιον θέλετε! Είτε είστε σε πάρτι είτε 
εργάζεστε για την επίτευξη κοινού στόχου, θα καταφέρετε να αξι-
οποιήσετε σωστά τον χρόνο σας και θα ζήσετε ωραίες στιγμές. 
Μην το παρακάνετε βέβαια με το αλκοόλ.

ΠαΡθΕνΟΣ (23 αΥγΟΥΣτΟΥ - 23 ΣΕΠτΕΜβΡΙΟΥ). Κάποιες 
παρορμητικές αγορές είναι επικίνδυνες σήμερα, βεβαιωθείτε 
λοιπόν ότι έχετε για τα καλά τον έλεγχο του πορτοφολιού σας. 
Αν θέλετε να εκτονώσετε κάπου την ενέργειά σας αυτή είναι καλή 
στιγμή για να περιορίσετε την περιήγησή σας μόνο στο Διαδίκτυο 
και τις ειδήσεις και όχι στα ψώνια! Αν δυσκολεύεστε, ζητήστε από 
κάποιο φίλο να σας συνετίσει.

ΖΥγΟΣ (24 ΣΕΠτΕΜβΡΙΟΥ - 23 ΟΚτΩβΡΙΟΥ). Η μεγάλη ενέρ-
γεια που έχετε σήμερα σας βοηθά να δείτε πώς αισθάνονται πραγ-
ματικά οι άνθρωποι γύρω σας. Δεν χρειάζεται να τους προσφέρετε 
οινοπνευματώδη για να σας ανοίξουν την καρδιά τους, μια αγκαλιά 
και μια θερμή κίνηση θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Μπορεί να 
έχετε όρεξη για φλερτ, αλλά να ξέρετε ποιον προσεγγίζετε και να μη 
λαμβάνετε τους πάντες υπόψη στα σοβαρά. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 ΟΚτΩβΡΙΟΥ - 22 νΟΕΜβΡΙΟΥ).  Θα τα βρείτε 
σκούρα όταν χρειαστεί να επικεντρωθείτε στις αποφάσεις που 
πρέπει να λάβετε σήμερα. Ετσι, καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσετε 
την ενέργειά σας για κάτι που δεν απαιτεί τη δύναμη της θέλησης 
ή την αναλυτική σκέψη ώστε να έχετε και καλύτερα αποτελέσμα-
τα. Μη σας παίρνει από κάτω, μπόρα είναι θα περάσει.

τΟξΟτηΣ (23 νΟΕΜβΡΙΟΥ - 21 δΕΚΕΜβΡΙΟΥ). Οι φίλοι σας 
είναι πάνω από όλα σήμερα, φροντίστε λοιπόν να τους δείξετε 
την αγάπη σας με τον καλύτερο τρόπο! Οπως εμφανίζεστε εσείς 
τόσο θερμοί μαζί τους, να περιμένετε μηνύματα, προσκλήσεις και 
προτάσεις από όλους εκείνους που είναι πιο σημαντικοί για εσάς. 
Η κοινωνική δράση σας κρατάει ζωντανούς! 

αΙγΟΚΕΡΩΣ (22 δΕΚΕΜβΡΙΟΥ - 19 ΙανΟΥαΡΙΟΥ). Τώρα εί-
ναι η κατάλληλη στιγμή για να δώσετε ώθηση στον εαυτό σας στον 
επαγγελματικό τομέα. Μπορείτε να έχετε ιδιαίτερη δράση, αλλά 
μόνο εάν το θέλετε. Είναι καλή στιγμή για να κάνετε νέες γνωριμίες 
και να αναδείξετε τα ταλέντα σας και τι ακριβώς μπορείτε να κάνετε.


